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كلمة املشرف العام:

المشرف العام
الشيخ أحمد الصافي 

رئيس التحرير
علي الشيخ مكي العصامي

الهيئة اإلستشارية
السيد كمال شبر
الشيخ أمير الولي

التنضيد و التحرير
السيد جعفر الحسيني

رسوم
األستاذ حيدر الرسام

تلوين
مجتبى العصامي

اختيار االحاديث
السيد حسين الموسوي

 

التصميم واإلخراج الفني
عبد الخالق البجاري

علي ماميثة
دار الضياء للطباعة - النجف االشرف

07801000603

قال االمام الصادق)عليه السالم(: صدقة العالنية تدفع سبعني نوعاً من البالء.

                                          ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ال�سالم عليكم ابنائي فتية اخلري 

ها هو �سهر ربيع الثاين ففي اليوم الثامن من هذا ال�سهر منا�سبة مرور 
اربعني يومًا على ا�ست�سهاد النبي االكرم)�سلى اهلل عليه واله و�سلم( 

ويف بع�ض الروايات انه يوم �سهادة الزهراء)عليها ال�سالم( حيث 
روي انها عا�ست بعد ابيها اربعني يوما مظلومة م�سابة مبا فعله اعداء 

اهل البيت بها. 

ابنائي االعزاء او�سيكم برب الوالدين واملواظبة على ال�سلوات 
خ�سو�سًا �سالة ال�سبح التي غالبا ما ترتك ب�سبب النوم والك�سل فان 

ذلك من �سفات املنافقني- اذا قاموا اىل ال�سالة قاموا ك�ساىل- 
فان االلتزام بال�سالة هي ال�سبب الرئي�سي يف جناحكم وتفوقكم. 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

قال : رسول اهلل صلى اهلل عليه واله :
 لكل شيء أساس ، و أساس االسالم حبنا أهل البيت . 
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يبلغ الذكر)الفتى( باكمال 
15عشر سنة هاللية

مامل حيتلم او ينبت الشعر 
اخلشن على العانة

انَت بالٌغ وانِت  بالغٌة يف هذا 
1433هـ اآلخر  ربيع  الشهر 

تبلغ االنثى )الفتاة( باكمال 
تسعة سنني هاللية

يوم الوالدة للفتاةيوم البلوغيوم والدة الفتى

انت بالغ وانت بالغة 

في هذا الشهر
إحذر من الشيطان )ربيع اآلخر 1433(

شعر االستاذ :حسني صادق

خِفيٍَّة كلِّ  قبَل  ربَِّك  ذكرَ  َضْع 

ـُعِط  إذا اعتصْمَت بحبلِِه اسألُْه ي

ٍ متننُّ دوَن  طاَب  ممّا  يُعطيَك 

عبادِه كلِّ  رزَق  َل  تكفَّ رٌب 

إنَّه ربنَُّك  يُعطيَك  مبا  فاقنْع 

إنَّه املواقِف  كلِّ  في  وادعوه 

فهو اللطيُف إذا حفْظَت ُحدودَُه

واحذرْ من الشيطاِن عنَد حضورِِه

ترتدي حتى  اهلِل  ذكرَ  يُنسيَك 

كلـِّها في حياتَِك  لربَِّك  وارَكْن 

وحبَُّهم الوالديِن  بِرَّ  وتنبَّ 

أنظارُ اختفْت  إذا  الرقيُب  فُهو 

ِمدرار وخيُرُه  القريُب  فهو 

هَو في العطاِء إذا قضى ِمكثار

قّهار واحٌد  ومينُع  يُعطي 

جّبارُ عادٌل  كرميٌ  رٌب 

الستارُ احلافُظ  اجمليُب  نِعَم 

غفارُ اتقى  إذا  عصاه  وملْن 

الغّدارُ احلاقُد  الكذوُب  فُهو 

كبارُ والذنوُب  املعاصي  ثوَب 

األنهارُ وحتَتها  اجلِناَن  حتزِ 

أبرارُ ِجنانَُه  فالوارثوَن 

}ليس حسن اجلوار كف االذى, ولكن حسن اجلوار الصبر على االذى. {   
قال االمام الكاظم)عليه السالم(: 

قال : النبي صلى اهلل عليه واله )افضلكم امياناً افضلكم معرفة(



قال االمام علي)عليه السالم(: اخليانة دليل على قلة الورع والديانة.

اىل اين يا اخي

اتريد ان تشتري 
خامتاً منه

نعم اريد ذلك

 هل تعلم أن سماع القرآن يقلل من انتشار اخلاليا السرطانية في جسم اإلنسان 

الى صائغ الفضة

الى اين يا جعفر؟

ومل  ال تذهب اىل بائع 
الذهب فالذهب امجل 

واكثر زينة
ان كالمك صحيح ولكن اهلل جل 

وعال قد حرم على الرجل لبس 
الذهب والتزين به النه مضر 

بصحتنا 
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قال االمام علي)عليه السالم(: من حفظ التجارب اصابت افعاله.

لقد اثبت العلم احلديث أن الذهب 
يسبب مرض الزهامير اذا ما لبس مدة 

طويلة حيث يفقد فيها الشخص 
كل مقدراته العقلية واجلسدية

انا ال اصدق 
هذا الكالم فال يعقل 

أن قطعة صغيرة ذات وزن 
خفيف تؤثر وتضر

إذا كان لبس الذهب 
مضر كما تقول فلَم 
يضر الرجال فقط وال 

يضر النساء؟

ان هذا التسائل 
قد أجاب عنه العلماء بعدما 

اقاموا عدة جتارب فوجدوا فيها ان 
الذهب له اشعاعات مضرة ولكنهم 

قد وجدوا تركيب يوجد في جسم املرأة 
مينع تلك االشعاعات بخالف الرجل 

الذي ليس فيه ذلك التركيب وكل 
ذلك بفضل ربي

هل تعلم أن إطالة السجود تقوي الذاكرة ومتنع اجللطة.

حمداً هلل الذي نهانا عما 
وشكراً  مضرتنا،  فيه 
هذه  على  أخي  يا  لك 

املعلومات
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يحكي اأّن فتى قال الأبيه اريد الزواج من فتاة راأيتها وقد اأعجبني جمالها, فرد عليه اأبوه وهو فرح وم�رسور وقال: لنذهب 
اإىل تلك الفتاة حتى اأخطبها لك يا بني, فلما ذهبا وراأى االأب هذه الفتاة اعجب بها وقال البنه: ا�سمع يا بني هذه 

الفتاة لي�ست من م�ستواك وانت ال ت�سلح لها, هذه الفتاة ي�ستحقها رجل له خربة يف احلياة ت�ستطيع االعتماد عليه مثلي, 
انده�ض الولد من كالم ابيه وقال له: كال بل انا �ساأتزوجها يا اأبي ولي�ض انت, فتخا�سما وذهبا ملركز ال�رسطة ليحلوا لهما 

امل�سكلةوعندما ق�سا لل�سابط ق�ستهما قال لهما: اح�رسا الفتاة لكي ن�ساألها من تريد الولد ام االب, وكانت املفاجاأة اأن انبهر 
ال�سابط  بح�سنها وفتنته وقال لهما: هذه ال ت�سلح لكما بل ت�سلح ل�سخ�ض مرموق يف البلد مثلي, وتخا�سم الثالثة وذهبوا اىل 
الوزير ولكن ما اإن راأها الوزير حتى قال لهم: هذه الفتاة ال يتزوجها اال الوزراء مثلي, فتخا�سموا عليها من جديد حتى و�سل 

االأمر اىل امري البلدة  الذي قال لهم: انا �ساأحل لكم امل�سكلة اأح�رسوا الفتاة, فلما راأها االمري قال: بل هذه ال يتزوجها اال 
اأمري مثلي, وجتادلوا جميعًا وعندها قالت الفتاة : اأنا عندي احلل �سوف اأرك�ض وانتم ترك�سون خلفي والذي مي�سكني اواًل 

�ساأكون من ن�سيبه ويتزوجني وفعال رك�ست ورك�ض خم�سة خلفها ال�ساب واالأب وال�سابط والوزير واالأمري وفجاأه وهم 
يرك�سون خلفها �سقط اخلم�سة يف حفرة عميقة, ثم نظرت اليهم الفتاة من اأعلى احلفرة وقالت: هل عرفتم من انا؟ اأنا الدنيا 
اأنا التي يجري خلفي جميع النا�ض ويت�سابقون للح�سول علّي ويلهون عن )دينهم( من اأجل اللحاق بي حتى يقعوا يف القرب يف 

النهاية ومل يفوزوا بي.

قصة       العدد  

ل�سان اخلري
قال ر�سول �لله )�سلى �لله عليه و�آله(: )الي�ستقيم �إميان 

عبد حتى ي�ستقيم قلبه والي�ستقيم قلبه حتى ي�ستقيم 
ل�سانه(يحب �الإن�سان �مل�سلم �أن يكون يف �أعلى درجات 

م �إميانه  ِوّ �الإميان ولكي لينال تلك �ملر�تب عليه �أن يقَّ
ويجعله م�ستقيمًا، وال يتم ذلك �إال من خالل ��ستقامة �لقلب 
و��ستقامة �لقلب ال تتم �إال با�ستقامة �لل�سان فيجعله ل�سان 

خري ال ينطق �إال باخلري ويذكر �لله كثريً� وي�سكره على 
نعمه �لكثرية ويعظ �لنا�س ويحل م�ساكلهم وي�ساهم يف 
�إ�سالح �ملجتمع فاإن �لل�سان �إن طاب وح�سن قاد �ساحبه 

�إىل �لنجاة و�إىل �جلنة.  

حممد:�أهاًل �أحمد كيف حالك �ليوم؟
�أحمد:�حلمد لله، تبدو �سعيدً� هذ� �ليوم

حممد:نعم لقد ح�سلت على درجة عالية يف �متحان �للغة �لعربية
�أحمد:�أح�سنت فاأنت طالب جمتهد وت�ستحق ذلك، تعال ن�ساأل مثنى عن 

درجته
حممد:ال يا �أحمد �أنا ال �أرغب �أن �أتكلم معه فاأنا كثريً� ما �أجتنبه 

فل�سانه ل�سان �سر 
�أحمد:ماذ� تق�سد بل�سان �ل�سر؟

حممد:�أنه كثريً� ما يغتاب �الآخرين ويذكرهم بال�سر ويحاول �لتفرقة 
بني �لطالب بكالمه وين�سر �لف�ساد واليذكر �لله يف كالمه �أبدً�

�أحمد:�ذن علينا ُن�سَحه
نعم، ع�سى �لله �أن ي�سدده للخري ويخل�سه من هذه �خل�سلة  حممد: 

فاإن �ساحبها يف �لنار فقد قال �الإمام �ل�سادق )عليه �ل�سالم(: )من 
خاف �لنا�س ل�سانه فهو من �هل �لنار(

يقاً. قال االمام الباقر)عليه السالم(: ان الرجل ليصدق حتى يكتبه اهلل صدِّ

اعداد : الشيخ عبد اخلالق البجاري

عقاب وثواب
ل�سان ال�رش

اعداد : الشيخ عدنان محمد خلف

هل تعلم أنَّ أول من أقام حفل مبناسبة عيد الغدير هو النبي األكرم صلى 
اهلل عليه وآله وسلم .  6



فتاوى تهمك

�ل�سوؤ�ل: هل �ل�سرعة �لز�ئدة عن حدها بدون عجلة �أو �أمر طارئ جتوز؟
�جلو�ب: الجتوز.

�ل�سوؤ�ل: ما حكم �سباق �ل�سيار�ت يف مناطق غري خم�س�سة لهذ� �ل�سباق و�ل�سرعة ت�سل �ىل درجة �ملوت؟
�جلو�ب: ال يجوز .

�ل�سوؤ�ل: هل يجوز ملن ال ميلك »رخ�سة« قيادة �ل�سيارة مع �لعلم �أّنه يخالف �لقانون يف �لدولة يف �حلاالت �لتالية:
�ل�سرورة؟ حالة  يف   )1

�ل�سرورة؟ عدم  حالة  يف   )2
�جلو�ب: اليجوز �ذ� كان قد �لتزم بالعمل بالقانون �و كان فيه تعري�س �لنفو�س للخطر.

�ل�سوؤ�ل: هل جتوز زيادة �ل�سرعة عن �ل�سرعة �لقانونية؟
�جلو�ب: �سماحة �ل�سيد ال يجيز خمالفة هذه �لقو�نني �إال باملقد�ر �لذي تت�سامح فيه �حلكومة.

�ل�سوؤ�ل: ما هو حكم قيادة �ملر�أة لل�سيارة؟
�جلو�ب: ال مانع منه يف نف�سه.

�ل�سوؤ�ل: هل يجوز للمر�أة �أن تتدرب �ل�سياقة و�ملدرب رجل برغم وجود مدربات �سياقة؟
�جلو�ب: يجوز مع �الأمن من �لوقوع يف �حلر�م.

�ل�سوؤ�ل: �أريد من �سماحتكم تو�سيح �حلكم يف تدريب �ل�سياقة للمر�أة؟
�جلو�ب: يجوز مع وجود حمرم �أو تكون �ملدربة �مر�ة �أو �أمنت �لف�ساد من �النفر�د معه يف �ل�سيارة.

قال االمام الصادق)عليه السالم(:  إّن من اجاب في كل ما يسأل عنه جملنون.

اخلمس 

مستخرجة من موقع سماحة 
السيد السيستاني )دام ظله(

هل تعلم أنَّ مجموع أطوال األوعية الدموية في اإلنسان البالغ 
تصل نحو 100000 كيلو متر وهو ما يكفي للف الكرة األرضية 

عند خط االستواء مرتني ونصف .  

السياقة 

�ل�سوؤ�ل :�ذ� جائتني جمموعة كتب هدية من �سخ�س ومل �أقر�ها ، فهل يجب تخمي�سها؟
�جلو�ب نعم يجب.

�ل�سوؤ�ل :ماحكم من يجمع الأبنته �ملال منذ �أن كانت يف �لرحم �ىل �أن تكرب وهل يتوجب �خلم�س يف هذ� �ملال ؟
�جلو�ب :يجب فيه �خلم�س.

�ل�سوؤ�ل :هل يجب �خلم�س يف �ملال �لذي يجمع ل�سر�ء �أر�س �أوبيت �أو�سيارة �أوغريها ؟
�جلو�ب :نعم �إْن مل ي�سرف يف �ملوؤونة خالل �ل�سنة .

�ل�سوؤ�ل :�ين ��سرتي �أ�سياء و�أجمعها م�ستقباًل للزو�ج و�نها �سمن �ملهر فهل يجب عليها �خلم�س؟
�جلو�ب :يجب �خلم�س فيها عند حلول �ل�سنة �خلم�سية بقيمتها �لفعلية نعم �ذ� كان مما يتعارف �عد�ده قبل �سنة 

�حلاجة �لفعلية بحيث كان تركه منافيًا ل�ساأنه ولولعجزه عن حت�سيله له يف �أو�نه فال يجب �خلم�س فيه.
�ل�سوؤ�ل :هل على ما بقي من �لعطر خم�س؟

�جلو�ب :�ذ� كان له قيمة ي�سرتى بها وجب �خلم�س فيه بتلك �لقيمة.
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السالم 
عليكم سيدنا اعظم اهلل 
اجورنا واجوركم بوفاة االمام 

احلسن العسكري)عليه 
السالم(

وعليكم 
السالم يا اوالدي 

واحبائي اعظم اهلل 
اجوركم وسعدت بلقائكم 

مرة اخرى وأتذكر أنني التقيت 
بكم في النجف االشرف 

قبل شهرين تقريباً

نعم يا 
سيدنا ووعدتنا حينها 

بان تكمل معنا االجابة على 
اسئلتنا وسؤالنا االن عن طرق 

حتصيل العقائد احلقة كاالمامة

يا اوالدي 
العلم  حتصيل  من  بد  ال 

العقائدية كاالمامة  باالمور  واليقني 
اي أنك لو ظننت بان فالً اماٌم فال يجوز لك 
الظن  على  تبني  أْن  لك  يجوز  وال  اتباعه 

واالحتمال في ذلك وال تبرأ ذمتك لو 
مخطئاً ظنك  في  كنت 

وكيف 
احصل على اليقني

اوالً عليك مراجعة العلماء واهل 
االختصاص لكي يعلمونك 

ويرشدونك الى طريق حتصيل 
اليقني فعليك أْن تبحث بنفسك 
وتقتنع متيقناً ان هذا هو االمام 

املفترض الطاعة فتطيعه 
وتتقرب به الى اهلل

وهل 
كان الناس في عصر 

االئمة كذلك. وهل هذا 
ممكن لكل احد

هل تعلم أنَّ عدد العضالت التي يستخدمها اإلنسان عند التكلم 44 عضلة . 

نعم لقد كان املؤمنون ال 
يصدقون بامام حتى ياتيهم مبعجزة 

مضافاً الى توصية من اإلمام السابق 
له فيكون عندهم طريقني ملعرفة 

االمام يقيناً األول هو العقل-املعجزة- 
والثاني هو النقل-الوصية-

عقائدنا
قال االمام الرضا)عليه السالم(: احسن باهلل الظن فان اهلل عزوجل يقول أنا 

عند حسن ظن عبدي املؤمن بي إْن خيراً فخيراً وإْن شراً فشراً.
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قال االمام الصادق)عليه السالم(: ما من رجل تكبر او جتبر اال لذلة وجدها في 
نفسه.

اتهموهم  بل  معجزاتهم  يصدقوا  لم  النهم 
بل  االنبياء  مع  ذلك  فعلوا  كما  والكذب  بالسحر 
قتلوهم وفعلوا بهم أقسى أنواع األذى والظلم ولقد 
واضحة  السالم(  احلسني)عليه  االمام  قضية  كانت 
النبي)صلى  قول  لهم  ينقل  الطف  يوم  املعالم فكان 
ويريهم  وأمامته  حقه  في  وسلم(  واله  عليه  اهلل 
البشعة. الطريقة  بهذه  قتلوه  ذلك  ومع  املعجزات  
فعملهم ليس منشؤه اجلهل وإمنا العناد والكفر

هل تعلم أنَّ معدة اإلنسان حتوي نحو 35 مليون غدة هضمية . 

بل يجب عليك ان تبحث 
انت بنفسك لتصل الى 

احلقيقة وتتيقن بها

معنى 
ال  ابي  كان  لو  انه  هذا 

االثني  االئمة  بامامة  يعتقد 
تقليده  لي  يجوز  فال  عشر 

واتباعه

نعم يا اوالدي إّن اهلل علمنا كيف نبني 
كانت  فلو  بها  نتمسك  بحيث  عقائدنا 
ظنية فانها تزول بسرعة وال نتمسك بها 
عليها  وحصلنا  يقينية  كانت  لو  بينما 
عنها التخلي  فيستحيل  بانفسنا 

سبحان اهلل 
ما اروع الدين لقد رايت 

اكثر الناس يتبعون 
الظن و االحتمال في 

االعتقاد

لقد  سيدنا  يا  لك  شكراً 
سوف  لكننا  كثيراً  استفدنا 
تدلنا  لكي  كثيراً  نحتاجك 
العلم  حتصيل  طريق  على 

واليقني في العقائد

شكراً لكم وفقكم اهلل للعلم 
والعمل الصالح وسأعطيكم 

رقم اإلتصال بي لكي أجيب 
على أسئلتكم وسنلتقي إْن 

شاء اهلل وفي أمان اهلل

عقائدنا

إذن ملاذا بعض 
الناس لم يؤمن 

باألئمة
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�لكبد  وخا�سة  �الأن�سجة،  د�خل  �لغذ�ئي  �لتو�زن  �أحفظ  �جل�سم،  د�خل  �لربوتني  متثيل  عملية  يف  دور  يل  معروف  فيتامني  �نا 
�أردمت �حل�سول علّي ف�ستجدونني يف �لفو�كه على �ختالف �نو�عها  �أنا ل�ست ببعيد عنكم فان  و�جللد و�جلهاز �لع�سبي �ملركزي، 
ويف جنني �حلبوب ويف ق�سرة �الأرز و�لفول و�لفا�سوليا و�ل�سبانخ وق�سب �ل�سكر و�لدب�س و�ن �أكرثمت �لبحث عني �ستجدونني 
�ي�سًا يف �لكبد و�لكلى و�للحوم و�للنب و�سفار �لبي�س. �نا ال �أ�سمح بالتخلي عني فاجل�سم �لذي ال �أوجد فيه تظهر فيه �اللتهابات 
من  كل  معاجلة  يف  فعااًل  دور�  يل  �نا  �لبي�ساء.  �لدم  كريات  و�سعف  و�سمورها  �لع�سالت  و�سعف  �لع�سبية  و�الأعر��س  �جللدية 
000؟  �أنا   من  عرفتني  فهل  و�سمرت،  ع�سالته  �سعفت  ومن  �ملعدة  �أوجاع  و  و�ال�سطر�ب  و�لقلق  �الع�ساب  مر�س  من  يعاين 

B6فيتامني

              الخيار االفريقي 
موطنها صحراء كالهاري في افريقيا, ومنه نوعني نوع 

سام ويكون لون قشرته اخضر ونوع صالح لالستهالك 

ولون قشرته اصفر, ومذاقه قريب من الرمان, وشبيه 

الشكل باخليار من حيث البذور وهذا سبب التسمية0

�نا �أكرب �حليو�نات على �لياب�سة، �عي�س يف �لغابات، ي�سل �رتفاعي �ىل ثالث ون�سف مرت وي�سل 
وزين �ىل 6طن، ويل �ذنان كبريتان ي�سل طولهما �ىل مرتين، وما مييزين هو �نفي �لطويل �لذي 
يحوي على )50000( ع�سلة وهو ينفعني بكثري من �المور منها تعبئة �ملاء و��ستخد�مه �إما لل�سرب 
�لغبار.  من  ج�سمي  ولتنظيف  ولالأكل  و�سمها  �ال�سياء  حلمل  خرطومي  �أ�ستخدم  كما  لال�ستحمام  �و 
و�ساأخربكم ب�سي مهم  حرّي �لعلماء عني وهي غرغرة بطني حيث تعمل بطني غرغرة لكن ال عن جوع 
وهذه �لغرغرة ت�سدر �سوت عايل، ويل �لقدرة بال�سيطرة على هذ� �ل�سوت فاأ�سدرها ليعلم ��سدقائي 

مبكاين و�خفيه عند �الح�سا�س باخلطر. فهل عرفتني ؟

�لكماأ �و ما ي�سمى بالچمة وهي �إحدى �أنو�ع �لفطر و�أهّمها، ميتاز بخ�سائ�س َجَعلتها من �أغنى و�أرقى �الأطعمة حيث تفوق عن غريها يف تن�سيط �لقوة �لعقلية 
و�لع�سبية. �لكماأ هو فطر بري مو�سمي ينمو يف �ل�سحر�ء بعد �سقوط �الأمطار بعمق من 5 �إىل 15 �سم  حتت �الأر�س 

وي�ستخدم كطعام، عادة ما يرت�وح وزن �لكماأة �لو�حدة  من 30 �إىل 300 غر�م. ويعترب من �ألذ و�أثمن �أنو�ع �لفطريات 
�ل�سحر�وية، وله فو�ئد كثرية منها :

 تن�سيط �لذ�كرة و يقي من �جللطات �لدماغية و ي�ساعد مر�سى �لفالج على �ل�سفاء كما �أن ماءه ي�سفي �لعني و يرمم �لبدن 
و يخل�سه من �ل�سعف و �لوهن و يعيد �إليه �لقوة.  وهو عالج لت�سقق �ل�سفتني و��سطر�ب �لروؤية. 

يحتوي �لكماأ على:
9% بروتينات - 13% �سكريات - 1% دهون - وكذلك يحتوي على نف�س �ملعادن �لتي يحويها �جل�سم كما و يحتوي على 

�لف�سفور و �ل�سوديوم و�لكال�سيوم و�لبوتا�سيوم وفيتامني )ب1( و )ب2 ( وكذلك على بع�س �الأحما�س �مل�ساعدة للجهاز �له�سمي. 
وحتتوي �لكماأة على 75% من وزنها ماء و كمية عالية من �لربوتني �لغني باالأحما�س �الأمينية �لتي ت�سكل ن�سبة 16-19% من وزنها باالإ�سافة لغناها بالفيتامينات 

مثل فيتامني c وبع�س �ملعادن �ل�سرورية لبناء �جل�سم باالإ�سافة للدهون غري �مل�سبعة بالكولي�سرتول وغريها من �ملكونات �لثانوية �ملفيدة �لتي متنح �جل�سم كل 
�حتياجاته �لتي ت�ساهم يف تغذيته و متده بال�سحة.

الكمأ

فيتامينات

تعرف على فواكه غريبة

قال االمام علي)عليه السالم(: من احب الدينار والدرهم فهو عبد الدنيا.
اعداد : الشيخ ضياء عباس احلفار

هل تعلم أنَّ علماء الفلك يقولون إن عدد النجوم املتناثرة في أرجاء الكون 
يزيد على عدد حبيبات الرمل املوجود في كوكب األرض .  10



حديقة المعرفة
يعد جهاز ك�سف الدخان امل�ستخدم للتحذير من اندالع حريق يف غرفة 

اأو مبني من االجهزة الهامة وال�سرورية فبالرغم من انخفا�ض تكلفتها التي تبلغ يف 
حدود 15 دوالر فاإنها تقي من ن�سوب حريق قد يق�سي على ممتلكات موؤ�س�سة بكاملها. 

يتكون جهاز كا�سف الدخان Smoke Detector من جزئني اأ�سا�سيني اأولهما 
جم�ض ح�سا�ض لل�سوء وهو الفوتوديود Photodiode واجلزء الثاين هو جهاز 

الكرتوين ي�سدر �سوت منبه مرتفع. يعمل جهاز انذار احلريق من خالل بطارية 9 
فولت اأو من خالل مزود الكهرباء املنزيل.

 فكرة عمل جهاز اإنذار احلريق
يعتمد هذا النوع من كا�سف الدخان على فوتوديود وهو ح�سا�ض لل�سوء، واإذا ما مت 

ت�سميم دائرة اإلكرتونية بحيث اذا �سقط ال�سوء على الفوتوديود ت�سدر الدائرة 
االإلكرتونية جر�ض منبه ذو �سوت عايل. وهذه فكرة عمل جهاز انذار احلريق حيث 
اأن اجلهاز يحتوي على �سعاع �سوئي عادي ي�سدر من ديود باعث لل�سوء LED مثبت 

يف نهاية انبوبة ا�سطوانية ال�سكل وعلى زاوية 90 درجة يتفرع ا�سطوانة اخرى 
مثبت يف نهايتها فوتوديود.  كما يف ال�سكل التو�سيحي التايل:

يف حالة تواجد دخان كثيف يف الغرفة فاإن هذا الدخان �سيدخل من اجلهة املقابلة 
لال�سطوانة املثبت بها امل�سدر ال�سوئي و�سيعمل على ت�ستيت ال�سوء لي�سقط على 

الفوتوديود وبالتايل �سيتم تفعيل الدائرة االإلكرتونية التي بدورها �ستطلق �سفارة 
االإنذار.

جهاز انذار احلريق
حدث غريب يف إجنلرتا     

كر: قراءة  قال النبي)صلى اهلل عليه واله وسلم(: ثالثة يذهنب النسيان ويحدثن الذنُّ
القرآن والسواك والصيام.

اعداد : االستاذ محمد يحيى

معجزة النوم
تبني للعلماء اأن النوم اأثناء الليل ال يكفي لالإن�سان، بل البد من النوم اأثناء النهار لفرتة ق�سرية وقد وجدوا اأن الدماغ 

يتعب اأثناء النهار من تراكم املعلومات في�سبح اأقل كفاءة وبالتايل يحتاج ل�سيء من الراحة، وهذه الراحة بالن�سبة للدماغ 
هي مبثابة اإعادة ترتيب املعلومات وتنظيم اهتزازات اخلاليا، وتثبيت املعلومات التي اكت�سبها االإن�سان يف النهار. ولذلك 

يوؤكدون على �سرورة النوم اأو الغفوة اأثناء النهار واأن هذا العمل يقوي الذاكرة. فقد وجدوا اأن االأ�سخا�ض الذين اعتادوا 
على النوم لفرتة ق�سرية اأثناء النهار، فاإن اأداءهم العلمي اأف�سل، وتذكرهم لالأ�سياء يكون اأ�سرع. ويقول العلماء: اإن ظاهرة 
النوم معجزة ت�ستحق التفكر الأنها من الظواهر املعقدة، و�سبحان اهلل لقد اأ�سار القراآن اإىل اأهمية النوم بالليل والنهار واأكد 

ليِهيِ اإيِنَّ يفيِ  ْن َف�سْ َغاوؤُُكْم ميِ َهاريِ َواْبتيِ اللَّْيليِ َوالنَّ هيِ َمَناُمُكْم بيِ َياتيِ ْن اآَ اأن النوم اآية ومعجزة ينبغي علينا اأن نتفكر فيها، يقول تعاىل: )َوميِ
َقْوٍم َي�ْسَمُعوَن( ]الروم: 23[. َذليَِك اَلآََياٍت ليِ

ولعل اأكرث الفئات التي تهمها مثل هذه الدرا�سة هم الطالب الذين يعانون ليلة االمتحان من االإح�سا�ض باأنهم ن�سوا املعلومات 
التي در�سوها، ويحتارون بني اختيار النوم اأو مزيد من املراجعة، فقد وجد الباحثون اأن النوم ي�ساعد ب�سورة كبرية على 

حدوث التغريات املطلوبة خميًا يف ات�سال اخلاليا الع�سبية واملخ، ولهذه االت�ساالت دور اأ�سا�سي يف قدرة املخ على التحكم يف 
ال�سلوك والتعلم والذاكرة.

ويعتقد الباحثون اأن النتائج قدمت دليال قويا على اأن النوم ي�ساعد العقل على اأداء وظيفته جيدًا، واأنه يحول اخلربة اإىل 
ذاكرة، وتظهر اأهمية هذا االأمر اأثناء طريقة ا�ستعدادنا لالمتحانات. ووجد الباحثون اأن التغريات يف املخ مت�سلة بالنوم 

العميق اأكرث من النوم اخلفيف، واكت�سفوا اأن النوم يلعب دورًا هامًا يف تنمية العقل،

هل تعلم أنَّ زئير األسد ميكن سماعه على بعد مسافة 8 كيلومتر .

يف عام 1963يف دولة اإجنلرتا وبالتحديد يف مدينة 
»داندي« حدث اأن انت�سر مر�ض التيفوئيد ب�سكل كبري 
اجلميع  وبذل  ال�سديد،  بالذعر  ال�سكان  اأ�ساب  مما 
طاقاتهم يف حماوالت �ستى لوقف انت�سار املر�ض، ويف 
النهاية اتفق العلماء على اإذاعة حتذير يف خمتلف 
ا�ستعمال  بعدم  النا�ض  فيه  ياأمرون  االإعالم  و�سائل 
االأوراق يف دورات املياه، وا�ستبدالها با�ستخدام املياه 
العدوى.   انت�سار  لوقف  وذلك  النظافة  يف  مبا�سرة 
توقف  ال�سديد  وللعجب  النا�ض،  ا�ستجاب  وبالفعل 
النا�ض  وتعلم  حما�سرته،  ومتت  الوباء  انت�سار  فعال 
عادة جديدة عليهم بعدما عرفوا فائدتها، واأ�سبحوا 
ي�ستخدمون املياه يف النظافة بدال من املناديل الورقية.
ولكننا ل�سنا متاأكدين ماذا يقول هوؤالء لو علموا اأن 
واأربعمائة  األف  من  اأكرث  من  هذا  يفعلون  امل�سلميـن 
الأن  ولكن  بينهم  تف�سى  التيفوئيد  الأن  لي�ض  �سنة، 
بكل  اأمرهم  االأمرا�ض  من  وغريه  التيفوئيد  خالق 
�سمعنا  فقالوا  والعافية  ال�سحة  لهم  يجلب  ما 
واأطعنا ))اأال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري((.
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 صلى اهلل
عليه واله

قال االمام العسكري)عليه السالم(: إّن لالقتصاد مقداراً فان زاد عليه فهو بخل.

ن ،  قال االإمام ال�سادق عليه ال�سالم : كان اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم يعجبه اأن يروى �سعر اأبي طالب عليه ال�سالم ، واأن يدوَّ
وقال تعلَّموه وعلِّموه اأوالدكم فاإّنه كان على دين اهلل وفيه علم كثري . 

ومن م�سهور �سعره ق�سيدته الالمية التي قال عنها ابن كثري : هي ق�سيدة بليغة جدًا ال ي�ستطيع اأن يقولها اإاّل من ن�سبت اإليه 
وهي اأفحل من املعلقات ال�سبع واأبلغ يف تاأدية املعنى ونحن �سنن�سر هذه الق�سيدة الع�سماء متمنني من ابنائنا فتية اخلري حفظها 

ا�ستجابة المر االمام يف حفظها ولطولها وطول �سرحها �سنجعلها على اق�سام وها هو الق�سم الثالث:

)29( الق�سط بالك�سر : العدل . وخ�صَّ : نق�ص وخف وزنه فلم يعادل ما يقابله ،غري عائل اأي غري مائل ، يقال عال امليزان يعول : اذا مال . 
)30( ال�سميم : اخلال�ص من كل �سيء . والذوؤابة : اجلماعة العالية ، وا�سله اخل�سلة من �سعر الراأ�ص . 

)31( األبوا : اجتمعوا ، والطمل : الرجل الفاح�ص . 
)33(قوله )�سين�سر امرنا( الأمر هنا هو ر�سالة النبي )�سلى اهلل عليه واآله( ، ويفيد هذا البيت اأنَّ اأبا طالب كان على يقني اأن ر�سالة النبي 

)�سلى اهلل عليه واآله( �سوف تنت�سر وتبوء كل حماولت قري�ص باخلذلن والبيت يوؤكد اأي�سا اإميان اأبي طالب بر�سالة النبي )�سلى اهلل 
عليه واآله( . 

)34( الِغب بالك�سر: العاقبة. ويقال هذا الأمر ل طائل فيه،اذامل يكن فيه غناء ومزية.
)35( املعقة بفتح امليم : العقوق . 

)36( )زهري هو ابن اأبي امية بن املغرية بن عبد اهلل ابن عمر بن خمزوم ، وامه : عاتكة بنت عبد املطلب )واحل�سام : ال�سيف القاطع، 
واملفرد : املجرد . واحلمائل : جمع حمالة وهي ُعالقة ال�سيف

َمم : ارتفاع يف ق�سبة النف مع ا�ستواء اعاله ، وهذا مما ميدح به ، وهو ا�َسم من قوم �ُسّم ، والبهاليل : جمع بهلول بال�سم ،  )37( ال�سَّ
والبهلول من الرجال : هو احليي الكرمي . 

)38( كلفت: اذا احببته واولعت به ، واراد ابوطالب باخوة النبي : اولده جعفراً وعقياًل وعلياً )عليهم ال�سالم( ، فاإن اأبا طالب كان عم 
النبي )�سلى اهلل عليه واآله( م�سافا اىل انه تربى معهم يف بيت واحد فهو اخوهم( . وداأب: اذا جد وتعب . 

)39( الذب : الدفع ، وامل�ساكل : جمع م�سكلة . 
)40( واملوؤمل الذي يرجى لكل خري : والتفا�سل ، هو التغالب بالف�سل . 

)41(والطي�ص : النزق واخلفة : ويوايل الها اأي يتخذه وليا ، ومنه )اهلل ويل الذين اآمنوا( .
)42( النا�سل : الزائل امل�سمحل . 

المية أبي طالب بن عبد املطلب كافل رسول اهلل

لَُه شاِهٌد ِمن نَّْفِسِه َغْيُر عائِِل )29( 
 وآُل ُقَصّي في اخلُطوِب األوائِِل)30(
 َعلَْينا الِعدا ِمن ُكلِّ ِطْمل وخاِمِل )31(
َعدٍّ  وناِعِل)32( واألمنُّ   حاف    ِمن    مَّ
رْ  ُقصيَّاً  بَْعَدنا  بالتَّخاذُِل )33( وبشِّ

لََعْمري وََجْدنا ِغبَُّه غيرَ طائِِل )34( 
ِة  خاذِِل )35(  بُراٌء  إلْينا  ِمن  َمَعقَّ
زَُهْيٌر ُحساماً ُمْفرداً ِمْن َحمائِل)36(
 إلى َحَسب في َحْوَمِة اجمَلِْد فاِضِل)37( 
 )38( املُواِصِل  امُلِبِّ  دَأَب  وإْخَوتِِه 
 وزَيْــناً  مِلَْن واالُه ذَبنُّ املَشـاِكِل )39(
 إذا قاَسُه احلُّكاُم ِعْنَد التَّفاُضِل )40(

ـُوالي  إلهاً  ليَس َعْنُه بِغاِفِل )41(    ي
ه َغيُر  ناصل )42( وأظَهرَ  ديناً َحقنُّ
َلَديْنا ، وال يُْعنى بَِقْوِل األباِطِل )43(

مِبيزاِن    ِقْسط    ال   يُِخسنُّ  َشعيرًَة                
ميُم   ِمْن   ذُؤابِة  هاِشم ونَْحُن    الصَّ
وَسْهٌم    وَمْخزوٌم     متالَْوا   وألَّبوا
ورهُط  نَُفْيل  َشرنُّ  َمن  وَِطَئ احلَصى
ْغ    ُقصّياً    أْن    َسُيْنَشُر  أْمُرنا ْلِ فأَب
ه فكلنُّ   صديق    وابِن    أُْخت   نَِعدنُّ

  ِسوى  أنَّ  رَْهطاً  ِمن  ِكالِب ابن ُمرَّة  
ب ونِْعَم  ابُن  أُْخِت  الَقْوِم   غيرَ  ُمَكذَّ
هاليِل   يَْنَتمي مِّ   الب َ أَشمنُّ   ِمَن   الشنُّ
لََعمري   لََقْد   ُكلِّفُت  وَجداً    بأحمد
نْيا   َجماالً  ألْهلِها   فال  زاَل  في   الدنُّ
ل ُه  في   الّناِس  أىنُّ   ُمَؤمَّ َفَمْن   ِمْثلُ
َحليٌم   رَشيٌد    عادٌِل    ُغْيُر  طائِش

فأيََّده    رَبنُّ       الِعبادِ     بَِنْصرِِه  
ٌب                   لَقْد   َعلُِموا   أنَّ     ابَْننا  ال ُمكذَّ

هل تعلم بأنه يجب على كل مكلف التأكد من اداء جميع ما اوجبه اهلل عليه  
وينتهي عن جميع ما نهاه اهلل عنه  12



قال االمام احلسن)عليه السالم(: اذا اضرت النوافل بالفريضة فارفضوها.

المية أبي طالب بن عبد املطلب كافل رسول اهلل

ارتقى على منكب النبي صلى اهلل عليه وآله مرتني  في زمنني مختلفني و كان كل منهما لغرض تكسير االصنام .

االرتقاء االول 

 كان االرتقاء االول قبل الهجرة بل في ليلة مبيته علر فراش النبي صلى اهلل عليه واله كما ورد في كتب السنة مثل مسند 
النيسابوري  للحاكم  الصحيحني  و في مستدرك  يعلى  ابي  و في مسند  للَنّسائي  و في كتاب اخلصائص  بن حنبل  احمد 
و في كتاب كنز العمال للمتقي الهندي و في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي و غيرهم كثير .حيث قال )ملا كانت الليلة 
الى  فجلست  اجلس  فقال  األصنام  الى  بي  انطلق  فراشه  على  ابيت  أْن  واله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسوُل  بها  امرني  التي 
فنزل  فجلست,  اجلس   : قال  حتته  ضعفي  رأى  فلما  به  فنهضت   , انهض   : قال  و  منكبي  على  صعد  ثم  الكعبة  جانب 
الِيَّ أّني لو شئت نلت السماء, و صعدت الى  عني و جلس لي ثم قال : اصعد فصعدت على منكبه ثم نهض بي فخيل 
أْن يلقانا احد من الناس (. انا و رسول اهلل حتى توارينا بالبيوت خشية  الكعبة فكسرت األصنام ثم نزلت , ثم انطلقت 

االرتقاء الثاني 

و االرتقاء الثاني كان يوم فتح مكة وقد ذكر علماء السنة مثل الزمخشري أّنه : كان حول البيت ثالث مائة وستون و روى بن شهر 
آشوب في مناقب عن ابي هريرة مرفوعا نذكر ملخصه قال : قال لي جابر بن عبد اهلل عن علي عليه السالم : )دخلنا مكة مع 
النبي و في البيت و حوله ثالث مائة و ستون صنما فأمر النبي بتكسيرها فألقيتها كلها , و كان على البيت صنم طويل يقال 
له هبل فنظر النبي اليه و قال له )تركب علّي او اركب عليك أللقي هبل من فوق الكعبة ( فقال له )بل تركبني يا رسول اهلل ( 
فلما صعد النبي على منكبه فلم يستطع حمله لثقل الرسالة السماوية التي كان يحملها , فقال ) بل اركبك يا رسول اهلل ( 
فضحك النبي و طأطأ له حتى رقي على منكبيه ثم صعد على ظهر الكعبة و القى هبل على االرض فأنزل اهلل تبارك وتعالى قوله :

وممن سجل له هذه الفضيلة امام السنة الشافعي حيث قال :

من
هو

و اآلن هل عرفت من هو ؟

؟الذي رقى منكب النبي صلى اهلل عليه واله مرتني
اعداد: االستاذ لبيب الساعدي

} وَُقْل جَاءَ احَلقُّ وَ َزهَقَ البَاطُِل انَّ البَاطَِل َكانَ َزهوقًا{   

هل تعلم بأن الشمس تطهر االرض وما يستقر عليها من البناء فقط

قيل لي قل في ......... مدحا

قلت ال اقدم في مدح امرئ  

لنا قال  املصطفى  النبي  و 

وضـع اهلل بــظـهري يــده 

و ......... واضـــع اقــدامه

 ذكره يخمد نارا مؤصدة
ضل ذو اللب الى أْن عـبده

صـعده ملا  املعراج  ليلة   
فأحس القلب أْن قد بـرده

في محل وضع اهلل يـده
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جلس األب كعادته مع ولديه يسألهم عن الدرس الذي درسوه

فقالت البنت : لقد كان درسنا حول اخلليفة العباسي املتوكل وذكرت املعلمة أّنه كان من اخللفاء الذين 

كان لهم فضل على اإلسالم واملسلمني وذكرت أموراً كبناء سامراء وامللوية واملسجد اجلامع وغير ذلك .

فقال األب : اعلموا يا أوالدي أن املتوكل كان في عصر اإلمام  علي الهادي عليه السالم وقد كان 

شديَد العداوة آلل محمد وخصوصاً اإلمام أمير املؤمنني علي بن أبي طالب واإلمام احلسني عليهم 

السالم وكان يكثر من شرب اخلمر وكان دائماً يؤذي اإلمام علي الهادي عليه السالم حيث اقتاده من 

املدينة املنورة إلى سامراء إلذالله فقد روى املؤرخون أّنه كان يستخدم أحد خدمه ليقوم بحركات 

وكان يفعل  السالم  املؤمنني علي عليه  أمير  اإلمام  واحلط من  السخرية  مضحكة يقصد منها 

ذلك مبحضر من اإلمام علي الهادي عليه السالم ليؤذيه ويقلل منزلته عند الناس وكان يحارب زوار 

احلسني عليه السالم حتى وصل األمر إلى منع زيارة اإلمام احلسني عليه السالم وعندما رأى عدم 

جدوى ذلك قام بهدم قبر اإلمام احلسني عليه السالم وتسويته باألرض وحرث األرض وزرعه وفتح املاء 

عليه لكن شاءت إرادة اهلل أن يقف املاء حائراً حول قبره الشريف وهذه املعجزة ذكرها كل من تناول 

هذه احلادثة حتى ُقتل لعنه اهلل شرَّ قتلة على يد خدمه وهو مخمور والى جهنم وبئس املصير .

االبن: ما هذا يا أبي إن هذا غير مذكور في كتاب التاريخ الذي نَدرسُه.

األب : يا بني إن ما يذكر في كتاب التاريخ في املدارس ليس فيه من احلقائق شيئاً 

عليك يا بني أن تقرأ التاريخ من أهل اإلنصاف والعدالة وليس من أعداء 

وسيلة  وأفضل  السالم  عليهم  البيت  أهل 

احلسينية  اجملالس  حضور  هو  للتعلم 

. املعلومات  بهذه  غنية  فانها 

االبن والبنت: شكراً لَك يا أبي لقد 

رتنا ما كنا جنهله. نورتنا وبصَّ

األب: ادعوا معي: اللهم العن ظاملي 

آل محمٍد من األولني واآلخرين.     

هل تعلم أنَّ خط طول الصفر على األرض يقع في غرينتش – إجنلترا . 

قال االمام الصادق)عليه السالم(: من انصف الناس من نفسه رضي به حكماً لغيره.

حقائق تأريخية
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ولها اسماء اخرى كالسيدة في 
املغطس والبنطلون الهندي, لها الوان 

مختلفة تعيش هذه النبتة في شرق 
اسيا ابتداءاً من شرق سيبيريا وانتهاءاً 
باليابان اما تكاثرها فبواسطة البذور.

 ِ انهَ اللهَ ُسْبحهَ
يِنَ مِنْ دُونِِهِ{ }هََذا خَلْقُ اهلِل  فَأَرونِي مَاَذا خَلَقَ اْلذَّ

قال االمام علي)عليه السالم(: اصمد من البالغة الصمت حني ال ينبغي الكالم.

                   سلحفات ذات الرقبة

اإن ال�سورة ادناه متثل اإحدى عجائب خلق اهلل �سبحانه 

ال�سرقية.  الرقبة  ذات  بال�سلحفاة  تعرف  وتعاىل 

نتنة  رائحة  ال�سلحفاة يف جوف رقبتها  تختزن هذه 

تقوم باإخراجها عندما ت�سعر باخلطر، ولهذه ال�سلحفاة 

اقدامًا قوية ت�ستخدمها لل�سباحة واحلفر كما حتوي 

فرئ�سها  متزيق  على  ت�ساعدها  خمالب  على  اأقدامها 

من احل�سرات والديدان و�سغار ال�سفادع واال�سماك. 

الناعمة  الرملية  االأر�سيات  على  االإقامة  وتف�سل 

ال�سخور. على  النهار  فرتات  اثناء  ت�ستلقي  بينما 

تتوهمون  �سوف  راأيتموها  اذا  ال�سورة  هذه 

لي�ض  االمر  لكن  الثلج  من  لقلعة  �سورة  باأنها 

احوا�ض  عن  عبارة  ال�سور  هذه  وامنا  كذلك 

داخلها  يف  يوجد  ال�سنني  ماليني  عرب  ت�سكلت 

�سببًا  اهلل  جعله  قد  فريوزي  لون  ذات  مياه 

الربو  كامرا�ض  االمرا�ض  من  العديد  لعالج 
والروماتيز والعيون. 

هل تعلم أنَّ الغدة التي تتحكم في منو جسم اإلنسان هي الغدة النخامية . 

        زهور القلب النابض

احواض املياه احلارة
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يون
حوار حذيفة بن َأسيد الغفاري

ال�سمك فدخل  �سوق  ال�سرطة يف  قائد  البهلول  راأى 
ي�سم  و�سار  ال�سراء  يف  الرغبة  مت�سنعا  ال�سوق  اىل 

ليتاأكد من  ي�سمه  و  ذيلها  و ينظر اىل  ال�سمكة 
بهلول  يا   : ال�سرطة  فناداه قائد  لالأكل  جودتها 
ال�سمكة  راأ�ض  اىل  انظر  ال�سمك  يفح�ض  هكذا  ما 

ولي�ض اىل ذيلها .
اّما الراأ�ض فقد ف�سد من زمان  فرد عليه  البهلول : 

ولكني اريد ان انظر هل و�سل الف�ساد اىل الذيل !! 

بهلول

هو حذيفة بن اأ�سيد بن خالد بن االأغور بن واقعة، يكنى باأبي �سريحة اأو 
اأبي �سرعة، وهو من ح�سان اأ�سحاب ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله( وذكره 
االإمام الكاظم )عليه ال�سالم( مع حواري االإمام احل�سن )عليه ال�سالم( حيث 
اأين حواري احل�سن بن علي ابن فاطمة بنت  املنادي  قال: »...  ثم ينادي 
حممد بن عبد اهلل ر�سول اهلل فيقوم �سفيان بن اأبي ليلى الهمداين وحذيفة 
بن اأ�سيد الغفاري«. وكان ممن بايع حتت ال�سجرة، كما قد �سهد مع النبي )�سلى 
اهلل عليه واآله( �سلح احلديبية، مات )رحمه اهلل( يف الكوفة �سنة 42 هـ.
اأمري  ف�سائل  يف  حديثًا  واآله(  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  عن  وروى 
يفيد  وهو  وخمالفيه،  خمالفته  وذم  العظيمة  ال�سالم(  )عليه  املوؤمنني 
اإن حجة اهلل  ح�سنه وكماله و�سالمة عقيدته، واحلديث هو: »يا حذيفة 
�سرك  به  وال�سرك  باهلل،  كفر  به  الكفر  طالب،  اأبي  بن  علي  بعدي  عليكم 
له  واالإنكار  اهلل،  يف  اإحلاد  فيه  واالإحلاد  اهلل،  يف  �سك  فيه  وال�سك  باهلل، 
واإمام  وو�سيه  اهلل  ر�سول  اأخو  الأنه  باهلل،  اإميان  به  واالإميان  هلل،  اإنكار 
لها،  انف�سام  ال  التي  الوثقى  والعروة  املتني  اهلل  حبل  وهو  وموالهم،  اأمته 
و�سيهلك فيه اثنان وال ذنب له: حمب غال ومق�سر، يا حذيفة ال تفارقّن 
من  منه،  واأنا  مني  عليًا  اإن  فتخالفني،  عليًا  تخالفّن  وال  فتفارقني،  عليًا 
اأ�سخطه فقد اأ�سخطني، ومن اأر�ساه فقد اأر�ساين« فظل مواليًا الأمري املوؤمنني 
له. �ساحب  خري  فكان  املجتبى  احل�سن  ابنه  بعده  ومن  ال�سالم(  )عليه 

قال االمام الكاظم)عليه السالم(: من َحُسَن بِرنُّه بإخوانه واهله ُمدَّ في ُعُمره.

هل تعلم أن حجم القلب يختلف من شخص الى آخر وكذلك أبعاده . أما وزنه 
املتوسط فهو 325غم بالنسبة للرجال أما متوسط وزنه عند النساء فهو 245غم 

ولكن يتفاوت مع حجم اجلسم ووزنه 16



اعداد: السيد جعفر احلسيين يف التاريخ
حدث 

                          

ال�سالم يف  مدينة  االإمام مو�سى بن جعفر عليه  اإبنة  ال�سيدة فاطمة  اليوم توفيت  مبثل هذا 
الق�سرية  الثمانية وع�سرين عاما  وقد القت يف هذه الفرتة  املقد�سة، ومل  يتجاوز عمرها  قم 

ال�سالم،  عليها  الكربى  زينب  ها�سم  بني  عقيلة  كعمتها  واالأحزان  املاآ�سي  ال�سريف  عمرها  من 
العلويني  على  العبا�سيني  وظلم  م�سايقات  وترى   ال�سالم،  عليه  ابيها  �سجن  ماأ�ساة  ت�سمع  فكانت 

ال�سالم. الر�سا عليه  واآله وخ�سو�سًا ما مر على اخيها االمام  واأوالد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
ظلم  عنه  لتدفع  منه  قريبة  لتكون  ال�سالم،  عليه  الر�سا  باأخيها  االلتحاق  قررت  ان  وبعد 

اإىل  الو�سول  ومن  �سفرها  اإدامة  من  منعوها  حمنته،حيث  يف  وتوا�سيه  باأخيها  العبا�سي  املاأمون 
املاأمون وبني حا�سيتها حيث قتل جميع من  خرا�سان، فدارت هناك معركة دامية بني جالوزة 

الرجال. من  معها 
اإىل قم بتلك احلالة ثم متر�ست، ومل  انتقلت  التي جرت عليها،   الفاجعة االأليمة  وبعد هذه 

مو�سى  كاأبيها  مقهورًة  مظلومة  نحبها  فق�ست  يومًا،  ع�سر  �ستة  تتجاوز  ال  معدودة  اأيامًا  اإال  تع�ض 
الدنيا و�سفاعتها يف االخرة. زيارتها يف  رزقنا اهلل  ال�سالم  بن جعفر عليه 

للثاأر  66هـ يف الكوفة بعد خم�ض �سنوات من واقعة كربالء  اأبي عبيدة الثقفي �سنة   يف مثل هذا اليوم  ثار املختار بن 
ال�سالم وا�سحابه فمكنه اهلل من  �سفك دم االمام احل�سني عليه  �ساهم يف  واالنتقام ممن 

تاآمروا  ال�سالم ثم  ال�سامي  حتى قتل جميع قتلة االمام احل�سني عليه  الهدف  حتقيق هذا 
الذي قدم اىل  الزبري  ابن  اثناء ت�سديه  جلي�ض م�سعب  ا�ست�سهد  عليه من كل جهة حتى 

و  الر�سا  نال  وقد  �سهرًا  ع�سر  ثمانية  ا�ستمرت  التي  ثورته  وعلى  عليه  للق�ساء  الكوفة 
ال�سالم حيث ذكره  ال�سادق عليهم  الباقر و االمام  العابدين و االمام  الدعاءمن االمام زين 
االمام بعبارة انه ادخل ال�سرور يف قلوب اآل حممد عند ما ار�سل براأ�ض عبيد اهلل بن زياد 

ال�سهيد م�سلم بن  راأ�ض عمر بن �سعد اىل املدينة وقربه مزار معروف يف الكوفة بجوار  و 
. ال�سالم فرحم اهلل املختار حيًا وميتًا   عقيل عليه 

10ربيع الثاين

10ربيع الثاين

14ربيع الثاين

                                      

 

 15 ربيع الثاين

قال النبي)صلى اهلل عليه واله وسلم(: ال خير في الوطن اال مع االمن والسرور.

انت�ساره على ا�سحاب  الب�سرة بعد  املوؤمنني مدينة  اليوم دخل امري   يف مثل هذا 
اجلمل فاحتًا لها حيث بداأ تاريخ جديد من العدل واالن�ساف ومن هناك توجه اىل 

لدولته  وعا�سمة  لعلومه  مدر�سة  لتكون  الكوفة 

هل تعلم أن املشوار الذي يقطعه الدم في مجراه كل يوم يبلغ 168 مليون ميل 

االمام احلادي ع�سر       يف اليوم العا�سر من �سهر ربيع الثاين من �سنة اثنتني وثالثني ومائتني  و هو  ال�سالم  الع�سكري عليه  االمام احل�سن  ولد  ال�سريفة  للهجرة 
النا�ض  يكلم  بعقله فكان  العامل  ال�سالم وهو  مولود قد حري  البيت عليهم  ائمةاهل  من 
اأبو حمزة ن�سري اخلادم قال : �سمعته  كاًل بلغته ويخربهم مبا يف �سمائرهم  فقد روى 

، فتعجبُت من ذلك وقلت : هذا ولد  غري مرة يكلم غلمانه بلغاتهم  ترك وروم و �سقالبة 
باملدينة ومل يظهر الحد فكيف هذا ؟  فاقبل علّي قائال : ) اإن اهلل تبارك وتعاىلبنيَّ 

واالآجال واحلوادث  االأن�ساب  اللغات ومعرفة  ، ويعطيه  �سيء  بكل  �سائر خلقه  حجته من 
، ولوال ذلك مل يكن بني احلجة واملحجوج فرق(  فال�سالم عليه يوم ولد ويوم ا�ست�سهد 

حيا يبعث  ويوم 
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االعجاز االلهي

                       رقصة النحل  لتسريع االنترنت     
يبدو ان الطبيعة ستبقى ملهماً رئيسياً للعقل البشري فمثلما أوحت الطيور لألخوين )رايت( باختراع الطائرة 

في مطلع القرن العشرين، فها هي »رقصة النحل« توحي جملموعة من الباحثني بطريقة جديدة لزيادة كفاءة 
اخلوادم على االنترنت فاملشكلة التي تواجهها اخلوادم تتمثل في عدم قدرتها على تلبية طلبات مستخدمي 

االنترنت عندما يزداد عدد زوار موقع ما بشكل كبير، بالتأخير في ولوج املوقع. عندها ميتنع الكثير من هؤالء 
عن االنتظار وينصرفون الى زيارة مواقع أخرى مما يتسبب للكثير من الشركات بخسائر كان من املمكن تفاديها 

)خصوصاً الشركات التي تبيع بضاعتها على االنترنت(. حلل هذه املشكلة ابتكر باحثون من معهد جورجيا 
للتكنولوجيا في الواليات املتحدة األميركية وآخرين من جامعة اوكسفورد برنامجاً أطلقوا عليه اسم »الرقصة 

االفتراضية« يعمل على تسخير املزيد من طاقات اخلوادم في الشبكة لتلبية الطلب املتزايد على أي موقع 
الكتروني منعاً للتأخير في ولوج هذا املوقع. وبرنامج »الرقصة االفتراضية« مستوحى من رقصة النحل الكشاف 

الذي يستدعي أسراب النحل العامل الى أمكنة تواجد الرحيق في األزهار. وما يقوم به النحل الكشاف هو الرقص 
بطريقة معينة تدل النحل العامل على نوعية وكمية الرحيق املكتشف إضافة الى بعده عن مكان القفير. وإذا 

اكتشف النحل الكشاف مكان آخر يتواجد فيه الرحيق بكمية اكبر، يقوم بالرقص من جديد لتحويل اهتمام 
النحل العامل باجتاه املوقع اجلديد حتى يتسنى لهم جمع كمية اكبر من الرحيق قبل غياب الشمس. وبرنامج 
الرقصة االفتراضية يقوم بعمل مشابه للنحل الكشاف، فهو يوجه طاقة اخلوادم الى املواقع االلكترونية التي 

تشهد طلباً متزايداً من مستخدمي االنترنت حتى يتسنى خدمة اكبر عدد ممكن من الزوار. ويلفت الباحثون الذين 
عملوا على تطوير هذا البرنامج بأن كفاءة اخلوادم ارتفعت الى حدود 24٪ بعد استخدامه على االنترنت. ت في 

مطلع القرن العشرين  

رق�سة النحل  لت�سريع االنرتنت

قال االمام الصادق)عليه السالم(: من حلف على ميني وهو يعلم انه كاذب فقد 
بارز اهلل عزوجل.

هل تعلم بأن إهانة املؤمن من الذنوب الكبائر 18



كوكبة 
اخللود

اخوتي فتية اخلير انا عمار بن سالمة بن عمران بن دالن ابو سالمة الهمداني الداالني وقبيلتي بنو داالن 

بطن بن همدان من القحطانية )من عرب اجلنوب( ادركت النبي )صلى اهلل عليه واله( ورأيته وكنت من 

الذين رافقوا االمام علي)عليه السالم( ملا رأيت من علمه وحكمته فأحبه قلبي فكنت من مرافقيه وكنت 

من جملة من شاركوا في حروبه الثالثة  )اجلمل وصفني والنهروان(.وكنت اذود عنه وعن االسالم. وفي حرب 

البصرة كنت معه فبينما نحن في الطريق سألته: سيدي اذا قدمنا عليهم فماذا تصنع؟ فقال )عليه 

السالم(: أدعوهم الى اهلل وطاعته فاذا أبوا أقاتلهم, فقلت له: اذن لن يغلبوا داعي اهلل.

وكنت ممن سكن الكوفة وبعد استشهاد امير املؤمنني )عليه السالم( وبعده ولده االمام احلسن )عليه 

السالم( وتسارع االحداث وعند قدوم االمام احلسني )عليه السالم( الى العراق وارسال رسوله مسلم بن 

عقيل ومقتله ومقتل هاني بن عروة)رضوان اهلل عليهم( وتغير احوال الكوفة حاول الذين كان عندهم 

الى  الطريق  السبل فمنهم من سلك  يخرجوا بشتى  أن  السالم(  )عليه  لنصرة احلسني  باخلروج  العزم 

مكة واستقبل احلسني )عليه السالم( ووافاه ومنهم من أدخل نفسه في ضمن الرعاة وكان في احدى 

الطرق والقرى ينتظر قدوم االمام )عليه السالم(, ومنهم من جاء على شكل أّنه من احدى القرى فلم 

يلتفت اليه اهل املسالح التي كانت على الطريق, ولكني وجدت طريقة اكون فيها اكثر فائدة فقمت 

بادخال نفسي في ضمن اجليش القادم الى كربالء ولكن كان عندي خطة افضل وهي اغتيال قائد تلك 

مبحاولة  فقمت  كربالء  الى  وصوله  قبل  القادم  اجليش  معنويات  على  اقضي  ان  استطيع  حتى  احلملة 

اغتيال عمر بن سعد ولكن لقوة احلرس الذين جعلهم ذلك اللعني من حوله لم استطيع من الوصول له 

وملا كشف امري هربت من املعسكر لكي ال يقدروا على ان يتعقبوني فذهبت الى منطقة مغايرة ملا انا 

اقصده فذهبت الى منطقة يقال لها املول فوجدت عبيد اهلل بن زياد )لعنه اهلل( قد وضع على كل الطرق 

مسالح وكان قد وضع على ذلك اجلسر الذي في املول زجر بن قيس اجلعفي في خمسمائة فارس فلما 

مررت به قال زجر: قد عرفت حيث تريد فارجع فحملت عليه وعلى اصحابه الذين كانوا قد تهيؤوا لقتالي 

فتقدمت عليهم وكأني الليث فتفرقوا عني كأنهم الذئاب وليس احد منهم يطمع بالدنو مني فوصلت 

كربالء. وعند دخولي على موالي احلسني )عليه السالم( ابلغته ما كان مني فجازاني خيراً فكنت معه 

)عليه السالم( ومع االبطال من انصاره حتى جاء يوم العاشر من املرم فكنت من املشتاقني الذين أرادوا 

نصر اهلل ورسوله بنصرهم احلسني )عليه السالم( فكنت ايضاً من ابطال احلملة االولى فبيض وجهي 

أمام امه الزهراء )عليها السالم( وابيه امير املؤمنني )عليه السالم( عند ما رزقني اهلل الشهادة وانا االن 

مع الشهداء في قبرهم اجلماعي.

االعجاز االلهي

قال االمام الصادق)عليه السالم(: ان الصدقة تقضي الدين وتخلف 
البركة.

هل تعلم أنَّ الصعلوك هو الفقير الذي ال مال له وال إعتماد 
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     أِشّعٌة  ِمْن  َزبور  آِل ُمَحمَّد
من دعاء االمام السجاد عليه السالم للرزق

نِّ ،  و  ِفي آَجالَِنا بُِطوِل اأْلََمِل َحتَّى التَمْسَنا أَرْزَاَقَك  من  ِعْنِد امْلَرْزُوِقنَي   )اللَُّهمَّ إِنََّك ابَْتلَْيَتَنا ِفي أَرْزَاِقَنا بُِسوِء الظَّ
ٍد  و  آلِِه ،  و  َهْب لََنا يَِقيناً َصادِقاً تَْكِفيَنا  به   من  َمُؤونَِة  رِيَن . َفَصلِّ َعلَى ُمَحمَّ ،  و  َطِمْعَنا بِآَمالَِنا ِفي أَْعَمارِ امْلَُعمَّ

ِة النََّصِب   و  اْجَعْل  ما  َصرَّْحَت  به   من  ِعَدتَِك ِفي وَْحِيَك ،  لَِب ،  و  أَلِْهْمَنا ثَِقًة َخالَِصًة تُْعِفيَنا بَِها  من  ِشدَّ الطَّ
لَْت  به  ،  و  َحْسماً لاِلِْشِتَغاِل مِبَا َضِمْنَت   و  أَتَْبْعَتُه  من  َقَسِمَك ِفي ِكَتابَِك ، َقاِطعاً اِلْهِتماِمَنا بِالرِّزِْق الَِّذي تََكفَّ

َماِء رِزُْقُکْم  و   ما  تُوَعُدوَن .  الِْکَفايََة لَُه  َفُقلَْت  و  َقْولَُك احْلَقنُّ اأْلَْصَدُق ،  و  أَْقَسْمَت  و  َقَسُمَك اأْلَبَرنُّ اأْلَوَْفى  و  ِفي السَّ
َُّه حَلَقٌّ ِمْثَل  ما  أَنَُّکْم تَْنِطُقوَن َماِء  و  اأْلَرِْض إِن ثُمَّ ُقلَْت َفَو رَبِّ السَّ

الشرح: 

االمام السجاد عليه السالم يتوسل الى اهلل في طلب الرزق عمال بقول النبي ) صلى اهلل عليه واله ( حيث 
قال) رحم اهلل عبداً طلب من اهلل حاجة فألح في الدعاء( وفي حديث آخر )ان اهلل ال ميل حتى متلوا (

( ابتليتنا مبعنى اختبرتنا باخلوف من الفقر و انت اعلم  نِّ وقوله:)اللَُّهمَّ إِنََّك ابَْتلَْيَتَنا ِفي أَرْزَاِقَنا بُِسوِء الظَّ
بأنفسنا منا حتى تظهر افعالنا التي تستحق بها الثواب او العقاب 

وقوله:) و  ِفي آَجالَِنا بُِطوِل اأْلََمِل( و ايضا اختبرتنا بالغفلة عن املوت حتى كـانه على غيرنا كتب فكانت 
نتيجة ذلك االبتالء ان )التَمْسَنا أَرْزَاَقَك  من  ِعْنِد امْلَرْزُوِقنَي( أي نسترزق من هم يسترزقون منك و نستعني 

رِيَن( أي ان  مبن ال حول و ال قوة له اال بحولك و قوتك و نتيجة نسيان املوت ) و  َطِمْعَنا بِآَمالَِنا ِفي أَْعَمارِ امْلَُعمَّ
نطمع ان تكون من املعمرين و ما من آفة اعظم من االغترار بالصحة و الشباب , و الطمع في طول االجل 

الن املوت اقرب شيء الى االنسان .

لَِب( البد من الطلب للرزق و السعي وراءه و إال فسدت  وقوله: )َهْب لََنا يَِقيناً َصادِقاً تَْكِفيَنا  به   من  َمُؤونَِة الطَّ
احلياة و اختل النظام العام , فقد روي في اصول الكافي : ) اذا جلس الرجل في بيته وقال :اللهم ارزقني , 
يقال له الم آمرك بالطلب (. وعليه يكون املراد من تكفينا مؤونة الطلب هنا أي ثقل الطلب وصعوبته ال 

نفي الطلب من االساس الن طلب الرزق مطلوب ومحبوب .

 وقوله: )واْجَعْل  ما  َصرَّْحَت  به   من  ِعَدتَِك ِفي وَْحِيَك..........(الِعَدة مبعنى الوعد فيكون املعنى و اجعل ما 
صرحت به من وعدك في وحيك أي في كتابك حيث قلت ) وفي السماء رزقكم و ما توعدون. فورب السماء 
و االرض انه حلق مثل ما انكم تنطقون ( و االمام عليه السالم يسأل اهلل سبحانه ان يجعل امياننا بتقسيم 

الرزق بني الناس قويا ال يعترضه الشك حتى نترك التنافس و التناحر على املال و ال نندفع وراء الطمع و اجلشع 
و ما من احد يشك و ينازع في ان حب املال مندوب اليه اذا كان لسد احلاجة , وكان من خالل الطريق املأمور 

به , و الطريق املأمور به اوسع من الطريق اخملرم كما قال امير املؤمنني عليه السالم )ما احل اهلل اكثر مما حرم 
عليكم(. اللهمارزقنا رزقا حالال طيبا انك سميع الدعاء 

قال االمام الصادق)عليه السالم(: ال تعدن اخاك وعدا ليس في يدك وفاؤه.

هل تعلم أن وزن الفيل يصل إلى 5 أطنان ومع ذلك تصل سرعته إلى 40 كم / الساعة 
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كان اأحد املر�سى يقول: »حدثت معي جتربة مل اأدركها اإال بعدما اأم�سيت بحدود �سنة كاملة 
يف �سماع القراآن الكرمي مبعدل عدة �ساعات كل يوم، وبعد ذلك كانت املفاجاأة اأن العديد من 

التغريات قد حدثت معي، وكان �سببها املداومة على اال�ستماع الآيات من كتاب اهلل تعاىل، وهذه 
التغريات هي: زيادة يف مناعة اجل�سم، وزيادة يف القدرة على االإبداع، وكذلك زيادة القدرة 

على الرتكيز، وعالج لبع�ض االأمرا�ض املزمنة مثل االإم�ساك، وكذلك تغيري ملمو�ض يف ال�سلوك 
والقدرة على التعامل مع االآخرين وك�سب ثقتهم.

ومن االأ�سياء التي تغريت اأي�سًا بعد املداومة على اال�ستماع اإىل القراآن زيادة الهدوء النف�سي 
وعالج التوتر الع�سبي ، وعالج االنفعاالت والغ�سب و�سرعة التهور، باالإ�سافة اإىل القدرة على 

اتخاذ القرارات ال�سليمة، والق�ساء على اأي توتر نف�سي اأو ع�سبي. اأي�سًا حدث حت�سن يف القدرة 
على النطق و�سرعة الكالم، وتغري يف العادات ال�سيئة مثل االإفراط يف الطعام وترك التدخني.

وهذه التجربة ع�ستها كما عا�سها اآالف ممن حفظوا كتاب اهلل تعاىل، وق�سوا معظم وقتهم معه، ولذلك كنُت اأ�سعر اأثناء 
حفظي وا�ستماعي امل�ستمر الآيات القراآن اأن هذه االآيات تعيد برجمة خاليا الدماغ ب�سكل كامل! يقول العلماء اليوم اإنَّ خاليا 

اجللد تتاأثر بالرتددات ال�سوتية بل وتتجاوب معها، وخا�سة بعد اأن اكت�سف العلماء الذبذبات ال�سوتية التي ي�سدرها ال�سريط 
الوراثي امل�سمى DNA، اإذن اجللد عندما يق�سعر نتيجة اال�ستماع اإىل خرٍب �سار اأو موؤمل فاإن هذا نوع من التجاوب مع ال�سوت الذي 

ا�ستمع اإليه هذا االإن�سان.
ُهْم ُثمَّ  يَن َيْخ�َسْوَن َربَّ ْنُه ُجُلوُد الَّذيِ رُّ ميِ َ َتْق�َسعيِ ًها َمَثاينيِ َتاًبا ُمَت�َسابيِ يثيِ كيِ ديِ َل اأَْح�َسَن احْلَ ُ َنزَّ وهنا يتجلى قول احلق تبارك وتعاىل: )اهللَّ

ْن َهاٍد(. فهذه االآية توؤكد اأن خاليا  ُ َفَما َلُه ميِ ليِليِ اهللَّ هيِ َمْن َي�َساُء َوَمْن ُي�سْ ي بيِ يِ َيْهديِ يِ َذليَِك ُهَدى اهللَّ ْكريِ اهللَّ َتليِنُي ُجُلوُدُهْم َوُقُلوُبُهْم اإيِىَل ذيِ
اجللد عند املوؤمن تتاأثر ب�سوت القراآن وتتجاوب وتق�سعر، بينما جتد الكافر ال يتاأثر، ملاذا؟ الأن خاليا جلده اختزنت النفاق 

والكفر والفواح�ض واالأفعال ال�سيئة فلم تعد ت�ستجيب الأي ترددات �سوتية اإميانية!
 

  قال تعاىل: )) ُثمَّ استوى إِلَى السَّمَْاءِ وَهِيَ دُخَْانٌ (( ( فصلت
�سمع  ملا  و  القاهرة  يف  عقد  الذي  القراآين  لالإعجاز  العلمي  املوؤمتر  يف  االآيات  هذه  َيت  اأُلقيِ  
العلم  ي�سل  مل  قال  و  منده�سًا  نه�ض  االآية  تلك  كوزاي(  يو�سيدي   ( الياباين  الربوفي�سور 
اأن الَتَقَطت كامريات االأقمار  و العلماء اإىل هذه احلقيقة املذهلة اإال منذ عهد قريب بعد 
من  كبرية  كتلة  من  يتكون  هو  و  جنمًا  تظهر  حية  اأفالمًا  و  �سورًا  القوية  اال�سطناعية 
و  االأفالم  هذه  قبل  ال�سابقة  معلوماتنا  اإن   ( قائاًل  اأردف  ثم  القامت  الكثيف  الدخان 
قال  و   ) �سبابًا  كانت  ال�سماء  اأن  مفادها  خاطئة  نظريات  على  مبنية  كانت  احلية  ال�سور 
) بهذا نكون قد اأ�سفنا اإىل معجزات القراآن معجزة جديدة مذهلة اأكدت اأن الذي اأخرب 

ال�سنني(.        مليارات  الكون قبل  الذي خلق  عنها هو اهلل 

احلديثالقراآن والعلم

قال االمام املهدي)عجل اهلل تعالى فرجه الشريف(: اما احلوادث الواقعة فارجعوا 
فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجة اهلل.

هل تعلم أن نافورة املاء التي تدفع من رأس احلوت فوق جمجمته يصل إرتفاعها 
أحيانا إلى 9 أمتار

جتربة 
حدثت معي
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قال النبي)صلى اهلل عليه واله وسلم(: اذا رأيتم اهل الريب والبدع من بعدي 
فأظهروا البراءة منهم.

هل تعلم أن اجلسم البشري يتكون من 206 قطعة عظم 

حقائق علمية
لقد تبني ان اجلنني في بطن امه ينشأ من بويضة 
ملقحة بالنطفة املذكرة. وبعد عدة ايام من النمو 
العظم  هذا  يغلف  ثم  بالتشكيل  العظم  يبدأ 
اال  العملية معقدة جداً،  ان  باللحم تدريجياً، ومع 
ولذلك  العظام  قبل  التشكل  للحم  ميكن  ال  انه 
ثم  ننشزها  كيف  العظام  الى  تعالى))وانظر  قال 
نكسوها حلما(( اي ان العظام تغلف اوالً ثم تكسا 
باللحم والعضالت ولو سألنا اي طبيب اليوم يقول 
اهلل  اليس  عضالته  قبل  تخلق  اجلنني  عظام  ان 
تعالى من اخبر سيدنا محمد)صلى اهلل عليه واله 

وسلم( بهذه احلقيقة الطبية؟ 

اشطب على كلمات هذين البيتني و 
استخرج كلمة السر

 املكونة من 12 حرفاً وهي من 
عالمات الظهور احلتمية 

القائم  اخللف املهدي سيدنا  

 الطاهر العلم ابن  الطاهر العلم 

  متى نراك  فال ظلم  وال  ظلم  

والدين  في  رغد والكفر  في  رغم 

                      وانظر اىل العظام
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فمن يعمل مثقال ذرة
يورد العالمة الطبرسي في كتابه مجمع البيان تفسير لطيف لقوله تعالى في سورة الزلزلة)فمن يعمل 
مثقال ذرة خير يره. ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره( فيقول اذا عمل الكافر عمالً من اعمال اخلير، يريه اهلل جزاء 

عمله في الدنيا، الن اهلل ال يضيع عمل عامل، وليس له في االخرة من متاع.
اما املؤمن فاذا عمل عمالً من اعمال الشر يبتليه اهلل مبصيبة حتى يأخذ بها ثواباً ميحو به ذلك الشر، فيقبل 

على اهلل مرضيا.

 مشاركات الفتية

ما الفرق
1.ما الفرق بني الدعاء والنداء؟

الدعاء: هو رفع الصوت وخفضه, والنداء رفع الصوت مبا له 
معنى.

2.ما الفرق بني النبأ واخلبر؟
النبأ: هو اإلخبار مبا يحمله اخملبر, واخلبر عكس ذلك لذا يقال: 

تخبرني عن نفسي وال يقال تنبئني.
3.ما الفرق بني الكذب واإلفك؟

الكذب: هو اسم موضوع للخبر الذي ال مخبر له على ما هو 
به واإلفك هو الكذب الفاحش القبح كالكذب على اهلل.

4.ما الفرق بني الزور والبهتان؟
الزور: هو الكذب الذي في الظاهر يحسب انه صدق والبهتان 

هو مواجهة اإلنسان مبا ليس فيه وقد بهته.
5.ما الفرق بني الهمز واللمز؟

اإلنسان بقول قبيح من حيث ال يُسمع  أن يهمز  الهمز: هو 
واللمز اجهر من الهمز.

من الصديق: مهدي كمال عبد احلميد
 )ثانوية الذرى للبنني(

س/ اي حيوان لونه احمر و وجهه اسود
ج/ احلبار

س/ هل للحبار اسم آخر؟
ج/ الشبح.

س/ يأتي حيوان احلبار من مدينة؟
ج/ دمشق.

س/ احلبار البني والرصاصي يسكن على؟
ج/ االشجار.

س/ تقاتل احلبارات الذيول احللقية بواسطة؟
ج/الذيول.

س/ يبلغ طول احلبار؟
ج/ 60 سم وهنالك نوع من احلبار العمالق اكبر من هذا 

احلجم.
س/ هل الذكور واالناث للحبار نفس احلجم؟

ج/ نعم.

؟

قال االمام زين العابدين)عليه السالم(: من مات على مواالتنا في غيبة قائمنا 
اعطاه اهلل اجر الف شهيد مثل شهداء بدر واحد.

هل تعلم أن الزرافة لطول رقبتها فهي ال تنام في اليوم الواحد إال تسع دقائق و 
23ليست على مرة واحدة إمنا على ثالث مراحل كل مرة ثالث دقائق 
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1-األَْحَمرَاِن : الَّلْحُم وَالزََّعَفراُن .

ْمُس وَالَْقَمرُ .  2-الَْقَمرَاِن : الشَّ

ُة وَامْلَِديَنُة . َتاِن : َمكَّ 3- امْلَكَّ
يِّدان : احْلََسُن وَاحْلَُسني ُعليهما السالم .  4-السَّ

 ) عليهما 
                         ( اأول واأ�سغر واأكرب وكل واآخر ) السالم (

ل الفاكهة : الباكورة  اأوَّ

�سغار النخيل : االأَ�ساء 

الكبري من االآبار : الرَّ�س 

كل ناه�س باأ�سنانه : وح�س 

اآخر ليلة من كلِّ �سهر : الَفلَْتة 

إْعِرْف َمْعَنى اْسِمَك

املاء  وايضا  الفجر  كوكب   : طارق 

الذي ترتاده احليوانات 

زينب : شجر طيب الرائحة 

فيصل : السيف القاطع 

بها  يَُعّلق  عروة   ، :ُكحل  عصام 

الوعاء 

صفوان : صخر أملس 

قل : محمٌد منهمٌك في تصليح دراجته . 
وال تقل : محمٌد منهمٌك في إصالح دراجته . 

السبب : التصليح هو مصدر الفعل َصلََّح . 
ولكن ليس في معجماتنا أينُّ ذكر لهذا الفعل .

 ومن معاني أصلَح في عمله : أتى مبا هو صالح ، 
أصلَح الشيء : أزال فساده ، أصلح بينهما أو ذات بينهما :

 أزال ما بينهما من عداوة وشقاق ، أصلح اهلل ذرّيَّتُه : جعلها صاحلًة . 

قل : أنتم مدعّوون إلى تناول طعام الَعشاء . 
وال تقل : أنتم مدعّوون إلى تناول طعام الِعشاء . 

السبب : ألن الِعشاء زمن تناول الطعام ليالً . والَعشاء هو الطعام الذي 
يؤكل وقَت الِعشاء قال تعالى:)وجاؤوا اباهم عشاء يبكون( 

 

قل وال تقل

قال االمام علي)عليه السالم(: من غض بصره اراح قلبه.

هل تعلم بان الغش ينزع بركة الرزق
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اشعة من نهج البالغة

قال اأمري املوؤمنني )عليه ال�سالم(: ))االإميان منه امل�ستقر الثابت يف القلوب ، ومنه العواري بني 
القلوب وال�سدور((.

ي�ستفاد من هذا القول ان االإميان على ق�سمني: اإميان م�ستقر واإميان م�ستودع، والفرق بينهما هو 
اإال وهو �سعيد وهو يف عي�سة را�سية واأما �ساحب  ان �ساحب االإميان االأول ال يخرج من الدنيا 
الروح بلحظة.  اإميانه وا�سرتجاعه ولو قبل خروج  اإال بعد خروج  الثاين فهو ال ميوت  االإميان 
واأ�سل هذا االأمر ما روي عنهم )�سلوات اهلل عليهم( يف احلديث امل�سهور من اأخذ العهد وامليثاق 
على بني اآدم يف عامل الذر حني قال اهلل �سبحانه لهم: األ�ست بربكم وحممد نبيكم، وعلي اإمامكم، 
واالأئمة من ذريته اأئمتكم؟ قالوا: بلى فمنهم من اأقّر بل�سانه وقلبه فذلك اإميانه م�ستقر به ال 
ميوت اإال على االإميان واإن ظهر منه غريه اأيام حياته، ومنهم من اأقّر بل�سانه دون قلبه فهذا واإن 
ظهر على ل�سانه يف الدنيا االإميان وعلى جوارحه فهو م�ستودع م�ستعار ال ميوت حتى يرجع اإىل ما 
كان عليه اأوال يف عامل الذر. قال �سبحانه: )) فما كانوا ليوؤمنوا مبا كذبوا من قبل((  اإ�سارة اإىل 

تكذيبه بقلبه يوم قال: )األ�ست بربكم(.
ما يثبت االإميان:

عن االإمام ال�سادق )عليه ال�سالم(: -عندما �سئل عن الذي يثبت االإميان يف العبد-: الذي يثبته 
فيه الورع، والذي يخرجه منه الطمع.

و عنه )عليه ال�سالم(: من كان فعله لقوله موافقا فاأثبت له ال�سهادة بالنجاة، ومن مل يكن فعله 
لقوله موافقا فاإمنا ذلك م�ستودع. 

اجلادة  لزمت  اإذا  م�ستقرًا  تكون  اأن  ت�ستحق  اإمنا  كميل،  يا  ال�سالم(:  )عليه  علي  االإمام  وعن 
الوا�سحة التي ال تخرجك اإىل عوج، وال تزيلك عن منهج ما حملناك عليه و  هديناك اإليه.

تذوق طعم االإميان:
وعن ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله(: ثالث من ُكنَّ فيه ذاق طعم االإميان: من كان ال �سيء اأحب 
اإليه من اهلل ور�سوله، ومن كان لئن يحرق بالنار اأحب اإليه من اأن يرتد عن دينه، ومن كان يحب 

هلل ويبغ�ض هلل. اللهم ارزقنا االميان امل�ستقر وخل�سنا من ال�سرك والنفاق و�سوء الظن باهلل.

قال رسول اهلل)صلى اهلل عليه واله وسلم(: ان عمود الدين الصالة, وهي اول ما ينظر فيه من 
عمل ابن ادم فان صحت نظر في عمله, وان لم تصح لم ينظر في بقية عمله.

هل تعلم بان الغش ينزع بركة الرزق
هل تعلم أن نقص فيتامني B املوجود في اخلمائر واللنب والبيض واللحم واألجاص 

والفول واحلنطة غير املصّنعة واحلبوب كالفاصولياء واللوبياء والبطاطا يؤخر 
25النمو ويشّوه ويسبب تهيجات واضطرابات في األعصاب وامساكا حاّدا .



اعداد: الشيخ خالد حممد خلف

للَجمل قدرة على حتمل ظروف �سحراوية قا�سية كفيلة بقتل معظم احليوانات االأخرى، وللَجمل �سنام اأو �سنامني تعد م�ستودعًا 
للدهون حيث ت�سل كمية الدهون املخزنة بال�سنام الواحد اإىل 36 كغم وحني احلاجة يتم اأي�ض هذه الدهون فتنتج الطاقة 
واملاء الالزمني وهكذا يبقي اجلمل جلدًا مل�سافات طويلة من ال�سري تبلغ 161 كم دون �سرب ماء! كما اأن للَجمل القدرة على تكييف 
درجة حرارة ج�سده ليال ونهارًا مع درجة حرارة املحيط اخلارجي ، فهو بذلك نادر التعرق وهذا ما يجعله قادرًا على االحتفاظ 

باملاء يف ج�سده حتى بدرجات ال�سحراء املرتفعة كدرجة 49 درجة مئوية .
اأنف اجلمل اأي�سًا م�سمم بطريقة تعمل على االحتفاظ ببخار املاء املوجود بهواء الزفري، ومن ثم اإرجاعه اإىل �سوائل اجل�سم  
فيقل بذلك فقد املاء، الكلى واالأمعاء اأي�سًا تعمالن بكفاءة عالية لالحتفاظ باملاء، وللجمل غطاء �سميك يعمل على انعكا�ض 

احلرارة  من  حمايته  على  يعمل  كما  احلارة  ال�سم�ض  اأ�سعة 
الطويلة  قوائمه  وتعمل  احلارة  ال�سحراء  رمال  من  املنبعثة 
اإذا ا�ستدَّ عط�ض اجلمل   ، اإبعاد ج�سده عن الرمال احلارة  على 
فاإنَّ له القدرة على �سرب 135 لرت من املاء يف 13 دقيقة فقط ! 

نباتات  تناول  من  ذلك  نه  كِّ مُيَ متني  وفم  خ�سنة  كبرية  �سفاه  وللجمل 
ال�سحراء ال�سوكية واجلافة ويتمتع اجلمل مب�سية خا�سة واأقدام كبرية 

غليظة وم�ستعر�سة فال يغو�ض يف رمال ال�سحراء برغم وزنه الثقيل مع ما 
ميكن اأن يحمل عليه من اأوزان اأخرى و للجمل حواجب كثة و�سفني من الرمو�ض الطويلة 

لكليِ عنٍي و�سعر اأذن طويل واأنف يغلق باإحكام فال يتاأذى بذلك اجلمل برمال ال�سحراء. 
األي�ض يف كل ذلك اآيات تنطق بعظيم اخلالق تبارك وتعاىل وبديع �سنعه؟ اإنَّ هذه امليزات 
َماء  ال�سَّ َواإيِىَل  ُخليَِقْت   َكْيَف  ليِ  ااْلإيِبيِ اإيِىَل  َينُظُروَن  )اأََفاَل  تعاىل:  قوله  يف  للتفكر  تدعونا 

ٌر(  ُمَذكِّ اأَنَت  ا  َ اإيِمنَّ ْر  َفَذكِّ َحْت  َكْيَف �ُسطيِ ااْلأَْر�ضيِ  َواإيِىَل  َبْت   ُن�سيِ َكْيَف  َباليِ  اجْليِ َواإيِىَل  َعْت  ُرفيِ َكْيَف 
]الغا�سية: 17 - 21[.

فيه تبيان لكل �شيء
                    الفواكه ثم اللحم

قال رسول اهلل)صلى اهلل عليه واله وسلم(: ال تظهر الشماتة باخيك فيرحمه اهلل 
ويبتليك.

هل تعلم أن معّدل خفقات القلب يصل الى 72 خفقة في الدقيقة أو .432 
خفقة في الساعة أو 37843200 في السنة

اإن الذي يتاأمل اآيات القراآن اأثناء احلديث عن طعام اأهل اجلنة يالحظ اأن اهلل تعاىل يذكر الفاكهة اأواًل 
ثم اللحم، ويف ذلك حكمة طبية عظيمة فالفاكهة حتوي �سكريات ب�سيطة و�سهلة االمت�سا�ض واله�سم 
وهي امل�سدر االأ�سا�سي للطاقة يف اجل�سم، وبالتايل فاإنها ُتذهب اجلوع، بينما لو بداأ االإن�سان باأكل اللحم 
اإىل ثالث �ساعات حتى تكتمل عملية االمت�سا�ض، وهنا تتجلى احلكمة من  اأواًل ف�سوف يحتاج ج�سمه 
ا َي�ْسَتُهوَن( ولذلك يجب اأن نتذكر هذه  َّ ميِ َطرْيٍ مميِ وَن * َوحَلْ ُ ا َيَتَخريَّ َّ َهٍة مميِ ذلك. يقول اليه تعاىل: )َوَفاكيِ

احلقيقة العلمية ونطبقها اأثناء اإفطارنا يف �سهر ال�سيام!

 افال ينظرون اىل االبل كيف خلقت
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�ُسئل االإماُم احل�سني ) عليه ال�سالم ( يف حال �سغره عن اأ�سوات احليوانات 
الأن من �سرط االإمام اأن يكون عاملًا بجميع اللغات حّتى اأ�سوات احليوانات 

، فقال : 

} ُتسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَاأَلرْضُ وَمَن فِيِهنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إاِّل
َّهُ َكانَ حَلِيمًا َغُفورًا {  يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَـكِن الَّ َتْفَقهُونَ َتسِْبيحَهُمْ إِن

ثّم قال عليه ال�سالم : ما خلق اهلل من �سيء 
ُح  اإال وله ت�سبيح يحمد به رّبه ، ثّم تال هذه االآية : ) ُت�َسبِّ

ُح  ُي�َسبِّ اإيِالَّ  �َسْيٍء  ن  مِّ َواإيِن  نَّ  يهيِ فيِ َوَمن  َواالأَْر�ُض  ْبُع  ال�سَّ َماَواُت  ال�سَّ َلُه 
يَحُهْم اإيِنَُّه َكاَن َحليِيمًا َغُفورًا ( ن الَّ َتْفَقُهوَن َت�ْسبيِ َحْمَدهيِ َوَلـكيِ بيِ

 إذا صاح احلََمل فاّنه يقول : )) كفى باملوت واعظاً (( .
 وإذا صاح اجلَدي فاّنه يقول : )) َعاَجلَني املوُت فقّل ذنبي (( .

 وإذا صاح الثور فاّنه يقول : )) مهالً مهالً يا ابن آدم أنت بني يدي من
 يَرى وال يُرى وهو اهلل (( .

 وإذا صاح الفيل فاّنه يقول : )) ال يغني عن املوت قّوة وال حيلة (( .

 وإذا صاح الفهد فاّنه يقول : )) يا عزيز يا جّبار يا متكّبر يا أهلل (( .

 وإذا صاح اجلََمل فاّنه يقول : )) سبحان مذّل اجلّبارين سبحانه (( .
 وإذا صهل الفرس فاّنه يقول : ))سبحان رّبنا سبحانه (( .

 وإذا صاح الذئب فاّنه يقول : )) ما حفظ اهلل فلن يضيع أبداً ((
. 

قال االمام علي)عليه السالم(: شكر النعمة امان من حلول النقمة.

هل تعلم أن املاء يكّون حوالي 90٪ من وزن اجلسم
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) 8  X  8( وصايا ثمينة
قال �سيدنا ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله : ثمان خ�سال من عمل بها من اأمتي ح�سره اهلل تعاىل يف جملة النبيني وال�سديقني وال�سهداء 
وال�ساحلني . قيل : وما هي يا ر�سول اهلل ؟ قال : من َزّود حاجا اأو اأغا ث ملهوفا اأو اأعتق مملوكا ورّبى يتيما واأهدى �ساال واأطعم جائعا 

واأروى عط�سانا و�سام يوما �سديد احلر . 
وقال �سلى اهلل عليه واآله : اأال اأخربكم باأ�سبه النا�ض  بي خلقا ؟ قالوا : بلى يا اهلل . قال : من اجتمع فيه ثمان خ�سال : من كان 
اأح�سنكم خلقا واأعظمكم حلما واأبركم بقرابته واأ�سدكم حبا الإخوانه يف دينه واأ�سربكم على احلق واأكظمكم للغيظ واأح�سنكم عفوًا 

واأ�سدكم من نف�سه ان�سافا . 
اليهودي   : وهم  جنائزهم  اأ�سهد  وال  مر�ساهم  اأعود  وال  اأ�سافحهم  وال  ثمانية  على  اأ�سلِّم  ال  اين   : ال�سالم  عليه  املوؤمنني  اأمري  وقال 
والن�سراين واملجو�سي واملتفكه ب�ستم االأمهات والقاذف للمح�سنات واجلال�ض على مائدة ي�سرب عليها خمرا وقاطع الرحم واملتربئ من 

والء اأهل البيت عليهم ال�سالم . 
وقال عليه ال�سالم : عباد اهلل عليكم بثمان خ�سال : ارحموا االأرملة واليتيم واأعينوا ال�سعيف والغارم واملكاتب وامل�سكني وان�سروا 

املظلوم واأعطوا املفرو�ض 
من  واخلري  البيت  رب  على  واملتاأمر  اإليها  يدع  مل  مائدة  على  اجلال�ض   : اأنف�سهم  اإال  يلومن  ال  اأهينوا  ان  ثمانية   : ال�سالم  عليه  وقال 
باأهل  له  لي�ض  جمل�سا  واجلال�ض  بال�سلطان  وامل�ستخف  به  ياأمراه  ومل  حديثهما  يف  اثنني  والداخل  اللئام  من  الف�سل  ومبتغي  اأعدائه 

واملقبل بحديثه على من ال ي�ستمع منه . 
وعن االإمام احل�سن بن علي عليهما ال�سالم اأنه قال :  ثمانية اأ�سياء : احللم زينة والوفاء مروة وال�سلة نعمة واال�ستكبار �سلف والعجلة 

�سفه وال�سفه �سعف والغلق فرط وجمال�سة اأهل الف�سق ريبة . 
اأّنه قال : من اختلف اإىل امل�ساجد اأ�ساب اإحدى الثمان اأخًا م�ستفادًا يف اهلل اأو علما م�ستظرفا اأو اآية  عن اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم 

حمكمة اأو رحمة منتظرة اأو كلمة ترده عن ردى اأو ي�سمع كلمة تدله على هدى اأو يرتك ذنبا خ�سية اأو حياء.
وعن ال�سادق عليه ال�سالم اأنه قال : ينبغي اأن يكون يف املوؤمن ثمان خ�سال : وقار عند الهزاهز و�سرب عند البلوى و�سكر عند الرخاء 

وقنوع مبا رزق اهلل عزوجل واأن ال يظلم االأعداء وال يتحامل لالأ�سدقاء واأن يكون بدنه منه يف تعب والنا�ض منه يف راحة .

اصداراتنا

نستقبل مقتراحاتكم ومشاركاتكم عن طريق : 

E_mail isdarat.ihs@gamail.com   

mobile:07709646612-07804358072
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